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Herkomst en beschrijving. 
Deze prachtige spreeuw komt 
voor in Oost-India, Zuid-China 
en Indonesië. Ook op de 
Philippijnen zijn er meldingen 
geweest dat zij daar 
gesignaleerd waren. 
 

De kleur is zwartachtig metaalgroen met een violette glans. De teugels 
zijn zwart evenals de snavel en de poten. De ogen zijn lichtrood met 
een dunne gele ring om de pupil. De pop is mogelijk iets kleiner dan 
de man maar dat hoeft niet altijd zekerheid te geven. De lengte is 22 
cm.  
Deze spreeuwensoort werd in het verleden zeer onregelmatig 
ingevoerd, maar toch zal hij bij de echte vogelliefhebber ongetwijfeld 
nog ergens voorkomen in zijn volière. 
De kleur is aantrekkelijk, vooral in een goed begroeide volière komen 
deze vogels tot hun recht en 
steken met hun verenpracht 
mooi af tussen het groen. Zij 
gedragen zich vreedzaam bij 
kleinere vogels. Toch zullen zij 
zich bij hun eigen soorten, 
spreeuwen, het best thuis 
voelen. De man zingt in de 
broedtijd een aantrekkelijk 
deuntje. Buiten de broedtijd 
zal de man niet zo vaak van 
zich laten horen. 
 
Huisvesting en voeding. 
Zij hebben een bijzondere voorkeur voor baden. Dit doen zij vele 
malen per dag en aan hun verenpak wordt dan ook zeer veel tijd en 
aandacht besteed wat hun zwarte pak ten goede komt. 



 
Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit vruchten. Vele soorten lusten 
zij graag zodat variatie hierin gewenst is. Hun voorkeur gaat uit naar  
appel, peer, banaan, kiwi en mango, maar ook op blauwe druiven zijn 
ze verzot. 
Naast deze ruime variatie aan fruit nemen zij vele soorten insecten tot 
zich zoals onder andere meel- en buffalowormen. Een goed 
universeelvoer met eventueel wat droog eivoer, wat parkietenzaad en 
zelfs brood vermengd met water en kiemzaad wordt met graagte 
gegeten. Het beste is om de vogels twee maal per dag vers voer te 
geven en gelijk het water te verversen, vooral in de zomer. Beslist 
daarbij het badwater niet vergeten! 
 
Het zijn sterke vogels die ook in de winter buiten kunnen blijven. 
Natuurlijk moet het badwater dan in de binnenvlucht staan. 
Opmerkelijk is dat zij in de winter 's nachts in de binnenvolière 
verblijven maar overdag bij vorst de hele dag buiten zijn. Ook hierbij 
is het raadzaam om goed op te letten. U kent de vogels het beste en 
weet wat zij kunnen verdragen. 
 
De fok. 
De broedtijd kan al vroeg in het voorjaar beginnen, vooral als zij zich 
"thuis" voelen en goed in conditie zijn. Dit is goed te herkennen aan 
de vogels. Hun interesse gaat uit naar een berkenblok, maar ook half 
open nestkastjes zijn in trek. Als nestmateriaal gebruiken zij bijna alles 
wat zij vinden. Stro heeft blijkbaar aantrekkingskracht voor ze, want 

daar wordt wat mee afgesjouwd. Het 
nest wordt bekleed met fijn 
nestmateriaal zoals blaadjes. 
Het aantal eieren is meestal twee 
stuks en wordt door de pop uiterst 
goed verzorgd. Na 14 dagen komen 
de eieren uit. De jongen zijn 
lichtrood en hebben geen dons. De 
jongen worden hoofdzakelijk met 
meelwormen gevoerd die door de 
ouders eerst tegen een tak worden 
doodgeslagen alvorens ze te voeren.  

        Nog in jeugdkleed                  



Opmerkelijk is dat bij het geven van een bakje stukgeknipte 
meelwormen de ouders eerst het bakje hele meelwormen gebruikten   
en met tegenzin de geknipte aten.  
Zoveel mogelijke variatie in voer is in deze tijd natuurlijk het beste. De 
vogels maken zelf wel een keuze wat zij geven als u het maar 
aanbiedt. Het ringen kan na ongeveer zeven dagen met ringmaat 4 
mm, later ringen kan problemen geven met de dikte van het pootje en 
is beschadiging niet uitgesloten. 
De jonge spreeuwen zullen na ongeveer 25 dagen het nest verlaten 
maar worden nog regelmatig door de ouders bijgevoerd. 
 
Spoedig na het eerste nest zal de pop interesse krijgen voor het 
volgende nest. Drie eieren zijn geen uitzondering bij de tweede ronde. 
De jonge spreeuwen zijn bij het uitvliegen grijs en zwartbont van 
boven. Aan de onderkant grijs en wit gemarkeerd. Na ongeveer 3 
maanden beginnen de ogen rood te kleuren. 
 
 

 
De hele familie Aziatische glansspreeuwen 

 
 
 


